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 ةيملعلا تارضاحملا ةلسلس

 فلا

 جهنم ملاعم
 ةعامجلاو ةنسلا لهأ

 روتكدلا خيشلا يلاعم

 نازوسفلا نازوسف نب حلاص
 ءاتفإلل ةمئادلا ةنجللا وضعو ءاملعلا رابك هةئيه وضع

 رشنلل هدعأ

 ميعفلا ميهاربإ نب دهف
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 باتكلا اذه لصأ

 :ناوتعب ةرضاحم

 ةعامجلاو ةنسلا لهأ جهنم ملاعم
 نازوف نب حلاص /روتكدلا خيشلا يلاعم اهاقلأ
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 °٠° د ةعامجلاو ةنسلا لهأ جهنم ملاعم

 ميدقت

 نيلسرملاو ءايبنألا فرشأ ىلع مالسلاو ةالصلاو نيملاعلا بر هلل دمحلا
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 ۷ ةعامجلاو ةنسلا لهأ جهنم ملاعم

 نوب ےس

 ةعابط نذإ
 جهنم ملاعم) :يترضاح ةعابطب ميعفلا ميهاربإ نب دهف خيشلل تنذأ دق

 هلو يلرجألا لصحيو -هللا ءاش نإ -اهب عفنلا معيل (ةعامجلاو ةنسلا لهآ

 .هبحصو هلآو دمحم انيبن ىلع ملسو هللا لصو .هللا ءاش نإ

 هبتك

 نازوفلا نازوف نب حلاص
 ءاملعلا رابك ةئيه وضع

 ھ٣٤٤٢ 2 ٣٣٢/۳/



 ةعامجلاو ةنسلا لهأ جهنم ملاعم ھڑأٛک خم ۸

 ست ےس 1

 صلو شر جل اکہ رداع اتسر اب اہ رل ایل (ةفا تن مل ۴۷۴ ندارن اس : تنم اعحو ااو نل الہ زرو جس تندأرت
 ہیر ل ات رح نہ الام م. ھاز

 ےک

 وہ ی۷۷۴۰ ۸۹گ < _ ےہ



 ۹ سس وس ہے دا ملاعم

 ناو
 e سم سس

 .نيدلا موي ىلإ هتنس عبّتاو ہجہن ىلع راس نمو هباحصأو
 :دعب امأ

 يذلا ميلسلا جهنملا وه ةعامجلاو ةنسلا لهأ جهنمو قيرط نأ كش ال

 .هعابتاب #4 يبنلا رمأو «هيلع ريسلاب هللا رمأ

 ؟ةنسلا لهأ مه نم

 مه ةعامجلاو يخ لوسرلا ةنس ىلع نوريسي نيذلا مه ةنسلا لهأ

 رخآ يف - ىلاعتو هناحبس- هللا لاق .نوقرفتي الو قحلا ىلع نوعمتجي نيذلا

 اًميِقَتْسُم ىِطَرِص اده ّنأَو و :ماعنألا ةروس رخآ يف رشعلا ا

rهب مُكدَصَو ہل “لس نع ڪپ قرف بسلا اوعبَت الو  

 نأ هللا لأسن يذلا طارصلا وهو «[151":ماعنألا] « َنوُقَتَت مُكَلَعَ

 أرقن انيح كلذو ةعكر لك ينو اهيلصن ةالص لك يف هيلع انتبثيو هل انیدہی

 َنیِذَا طّرص © ِمِقَتْسُمْلا طّرّصلآ اًئِدهَآ » :اهرخآ يف ةحتافلا ةروس
 مع + ردم

 ۷۰٢[. :ةحتافلا] 4 َنیَلاْضلَا الو ْرِهْيَلَع يِسوْضْعَمْلَآِر يْغ َمِهَيَلَع ٌتْمَعَت



 ةعامجلاو ةنسلا لهأ جهنم ملاعم ١

 «ةفرحنملا قرطلا كرتو ميقتسملا طارصلا موزلب رمألا نيتيآلا نيتاه يفف

 هللا عطب نَمَو ط :ىلاعت هلوق يف هلهأ هللا نیب يذلا وه :ميقتسملا طارصلا نأو

 .[19 :ءاسنلا] 4 اًقيِفَر كتل َنُسَحَو نيجلصلاو

 ىَريَسَف ىب ْمُگْنِم شَي ْنَم ُهَنإَ» :لاق انيح 84 يبنلا مهنّيبو

 ٌةعذي ةدَدحُ لك نوَ يومألا ٍتاََدَْو مكاو فجات اهبل اوَُعَو
 ُهَنِإَف » :لاق ثيح «ريذحتلا هانعم ارح اَن ريخأ « ا ةَمْدِب لکو

 رمأو فالتخالا نم رذح ء؛اڑثگ انالیْخا یبَسَق ىِدْعَب مكن شوی ْنَ

 ج هللا لوسر ةنس يف وه امنإ قح او «فالتخالا دنع قحلا ىلع تابثلاب

 اهيلع ناكو «هؤافلخ اهيلع ناكو 242: اهيلع ناك يتلا ةقيرطلا اهم دارملاو

 نم نولو تولا ط :للعت لاق اک مهب ىدتقا نمم مھدعب ىنأ نم

 اوضرو مَع هلآ ضو نخب موب َنِذلاَو راَصنأْلاَو نيرجنَهُملأ

 وقل َكِلذ ادب ابف نيرخ ُرَھتألا هت ىرْجَتسّتَج مَ دعو ةثَ
 ٠٠١[. :ةبوتلا] « ُمِظَعَلَا

 )١( دوادوبأ هجرخأ ) ٦٦٤۷(.



 ۱۱ ةعامجلاو ةنسلا لهأ جهنم ملاعم

 الل لوسرلا ةنس ىلع نوريسي مہنأل ؛ةنسلا لهأ اومس كلذلو

LO ام 
32 

 ًةَلِمالِإِر اَلا يفْمّهلُك ءةَلِبَںِیْبَمَو ِثآلَن َلَع يي 2277 :لاق امنیح

 ''"؛یياَحعصَاَو يلع انآ اد : لاق ؟ هللا لو سَر اي يه ْنَمَو : :اولاَق « (ٌةَدِحاَو

 تحت

 نم نيلوألا نيقباسلا اوعبتا نيذلا مهو « هباحصأو #4 هللا لوسر هيلع

 َنيِذلاَو ) :العو لج لاق ؛ناسحإب مهوعبتا نيذلاو راصنألاو نیرجاھلل

 طابضناو ناقتإو ناسحإب امنإو ءاعّدالاب مهوعبتي ملف نسحب مهوب

 .عفانلا ملعلا ملعتب هيلع مه ام ةفرعم دعب

 يف نولوألا نوقباسلا هيلع ام ةفرعمو ملعت دعب الإ كلذ نوکی الو

 هيلع اوناک ام لهجي ناك نم امأ ,ناسحإب مهعبتن یتح لمعلاو داقتعالا

 .مهعابتا ىلع اًصيرح ناک نإو «ناسحإب مهعبتي ال هنإف

 «ناقتاو ناسحإب مهرثأ ىلع ريسن ىتح هيلع مه ام ملعت نم دبال اّذإ

 مهتقيرط نأل ؛عییضتو لهاست الو مهعابتا يف طيرفت الو ولغ ريغ نم

 )١( يذمرتلا هجرخأ 75141 (.



 ةعامجلاو ةنسلا لهأ جهنم مل أعم س إ١

 اهيف سيل ءطارفإ الو طيرفت اهيف سيل يتلا طسولا ةميلسلا ةقيرطلا يه

 طارفإ ريغ نمو ءاهيلع اننأب ءاعّدالا عم اهريغ ىلع ريسلاب كلذو طيرفت

 نوددشتملاو ةالغلا هيلع ام فالخب «لادتعاب لب فرطتو ولغ ريغ نم يأ

 .نوعيضملاو نولهاستملا هيلعام فالخبو

 نوكت الف راصنألاو نيرجاهملا نم نولوألا نوقباسلا هيلع ناك ام اذه

 طارفإلا نم و «مهتقيرطب لهجلا نم انملس اذإ الإ ناسحإب مهل نيعبتم

 انرس دق ٍلئنيح نوکنف لهاستلاو طيرفتلا نم انملسو ءاهكولس يف ولغلاو

 هيلع يذلا ميلسلا جهنملا وه اذهو «ناسحإب مهليبس انعبتاو مهجهنم ىلع

 هيلع ام فالخبو «ةعدتبملاو ةيفوصلا هيلع ام فالخب ةعامجلاو ةنسلا لهأ

 نيذلا اهؤاسؤرو اهورظنم اهل ططخي ام عشت عبتت يتلا تايبزحلاو تاعامجلا

 اد غم :هباتك يف ی اعت هللا مهنع لاق

 ٥٤[. :نونمؤملا] «َنوُحِرَف



 ١ ةعامجلاو ةنسلا لهأ جهنم ملاعم

 ؟ةعامجلا اومس اذام

 مهتمسو مهتفص نم نأل ؛قحلا ىلع مهعامتجال ؛ةعامج اوُمس

 اذإ قحلا ىلإ نوعجريف ءًاليدب قحلل نوديري ال «قحلا ىلع مهعامتجا
 باوضلا ىلع وه نم نیبتیف ةنسلاو باتكلا ىلإ اوعجري نأب ءاوفلتخا

 نِإ ِلوُسَرلَآَو ہللآ ىلإ ُهوُدُرَ ءىس ىف مَعَكَ نِإَف ط :ىلاعت لاق اک «هنوعبتيف
 م مو يم م درا وجم روم ےس ۔ 5-5

 ٥٥[. :ءاسنلا] 4 ًاليوأت ُنَسَحَأَوُرَيَح َكِلَذ رام ْويْلآَو لا ن ونموت تدك

 بصعتی لکو .مهسوؤر نوبكري ال مهنإف ءيش يف اوفلتخا اذإ مهف

 . 2 ہللا لوسر ةنس ىلإو هللا باتك ىلإ مهفالخ نوعجرُي مہنإ لب ؛هيأرل

 امو «مهلاوقأ فلاخي ناك ولو «هب اوذخأ ةنسلاو باتكلل قباطم هنأ نيبت اف

 ءمهءاوهأ قفاوي ناك نإو هوضفرو هوكرت ةنسلاو باتکلل اًملاخن ناك

 .مهجهنم اذهو مهتقيرط هذهو

 ام وأ .هبصعتو هيأر ىلع ىقبيو «ةنسلاو باتكلا ىلإ عجري ال نم امأ

 ىلع هنأ يعديو «هسفن ہاوہت ام وأ «قحلا فلاخ ولو هبزح هل هططخي

 ؛هيلع هنأ ىعدا نإو «ةعامجلاو ةنسلا لهأ جهنم ريغ ىلع وهف «مهجهنم

 دارملا سيلو «بازحأو تاعامج مهوفلاخو ةدحاو ةعامج ةنسلا لهأ نأل

 ادحاو ناك ولو «قحلا ىلع ناك نم :ةعامج اب دارملا امنإو ءةرثكلا ةعامجلاب



 ةعامجلاو ةنسلا لهأ جهنم ملاعم 14

 وأ نيليلق اوناك ءاوس قح ا ىلع ناك نمف «ةنسلا لهأ وهو «ةعامجلا وه هنإف

 .ةعامجلا مهف «نيريثك

 نم اوسيل مہنإف ةمألا فلس هيلع امو ةنسلاو باتکلا فلاخ نم امأو

 وارض زا نترك ا نو ط :لاعت لاق «نيريثكاوناك ولو ةعامجلا
 ١١٦١[. :ماعنألا] 4 نصر مه َنَِو نطل اَِإَنوُعبَكَيِنإ هلا ليس نع



 ٥ ةعامجلاو ةنسلا لهأ جهنم ملاعم

 ةعامجلاو ةنسلا لهأ تامالع

 :ةیلعسولا ١
 ؛قرفلا نیب نم هللا اهزيم يتلا ةیجانلا ةقرفلا مه ةعامج او ةنسلا لهأ

 .ممألا نيب طسو ةمألا هذه :ءاملعلا ضعب لوقي اذهلو

 :er :ةرقبلا] 4 اطَسَو هم كلج كاد : العو لج هللا لاق امکو

 .نيعبسلاو ثالثلا قرفلا نيب طسو ةعامجلاو ةنسلا لهأو

 هيلع ناك امہ اوكسمت ثيح «ةمألا هذه نم قرفلا نيب طسو مهف

 . اٹھ هباحصأو #4 هللا لوسر

 :تابغلاث ہصلا ؟

 هيلع ناك اع نوعزعزتی ال تابثو ربص لهآ ةعا او ةنسلا لهأ

 اما ْمَكِئاَرَو ْنِم َنَِف » :84 لاق اذهو ؛هباحصأو #4 هللا لوسر

 م ۶ٴٴ ۶۹۷ ۶

 ْمُهْنِ وأ انِمالُجَر رك جا هللا لوشر ای: لیق ء۷مُکِلعَع َلِْ َنوُلَمْمَي
 ۱ '"'؛مُگنيَالُجَر نیس رجا لب» : لاق

 )١( يذمرتلا هجرخأ )۳۰۵۸(.



 ةعامجلاو ةنسلا لهأ جهنم ملاعم ٦

 ىقلي ام ةدشل ؛نیسخ رجأ هل نوكي #4 لوسرلا ةنسب كسمتملاف

 راصنألا ةلق عم صیقنتلاو رییعتلاو خيبوتلاو ديدهتلاو موللاو تنعلا نم
 .نيلذخملاو ءادعألا ةرثكو ناوعألاو

 كلذ ليبس يف انلان هم «حلاصلا فلسلا جهنم ىلع ربصلا نم دبالف

 ؛كلذ ريغ وأ «تاديدهتلا نم «موللا نم دشأ وه ام وأ ؛نيمئاللا مول نم

 یتوُطئ اًبيِرَْغَأَدَب اََكُدوُعَيَسَواَتي رغ مالشإلاأدَب»: لاق اذهلو
 صم

 اذإ َنوَحِلَصَي َنيِذلا» :لاَق ؟ ءاَبَرْلا نَمَو شا َلوُسَر اي :ليِق ء''هواَبَرْلِل ٦ 5 2 89 2-2 5 1 مل ےس 01 ص 6 هم

 ا

 . "« سانا َدَسْفَأ ام َنوُحِلْصُي َنيِذَلا » :ةیاور ينو« “ب سالا َدَسَق

 ربص ىلإ جاتحي جهنملا ىلع مہتابثو «سانلا نيب ءابرغلا مه ءالؤهف

 .هللا هقفو نم الإ كلذ ىلع تبثي نم ليلقف «باستحا ىلإ جاتجبو «ةيورو

 :هلهأ اهب فرعيو اهب فرعي تامالع يأ «ملاعم جهنملا اذهو

 )١( ملسم هجرخأ )١40(.

 )۲( )دحأ مامإلا هجرخأ ٦٦٦۹١(.

 )٠*777(. يذمرتلا هجرخأ (۳)



 ةعامجلاو ةنسلا لهأ جهنم ملاعم

 ةعامجلاو ةنسلا لهأ جهنم ملاعم

 :ديموتلا ةديقمب مامتقالا ل
 ةديقعلابو ءديحوتلاب نومتبي جهنملا اذه لهأ نأ ملاعملا هذه لوأ

 ملعملا يهو ءاهيلإ نوعديو اهب نوكسمتيو ءاهنوملعيو اهنوملعتي «ةميلسلا

 ءالمعو اًملعت «ديحوتلا ةديقعب ماتهالا «ةعامجلاو ةنسلا لهأ جهنمل لوألا

 .ًاعيج لسرلا جهنم وهو «ٌةوعدو اًيلعتو

 موق » :لوقيف ةديقعلا حالصإب ردابي «ةمأ ىلإ هللا هلسري لوسر لكف

 :هريَع لإ نی رجل ام هللا اوُدُبَعَا

 وك یت َكَنِإ» :هل لاق نميلا ىلإ داعم كتي هللا لوسر ثعب الو

 90 ٌلوُسَر ىّنََو هلل الإ هَل ن وداي لإ ْمُهُعْداَف .باَتكْلا لَ

 ويلك ف تاواص سن مولع شر نأ ْمُهْمِلعَأَت َكِلَّدِل اوُغاَطَأ

 دۇ ةَفَتَص ْمِهْيَلَع صرفا ها نَا ْمُهْمِلْعَأَ َكِلَّدِلا وُعاَطَأ مُہ ناک ليَ

 رمأي نأ لبق ديحوتلاب م أدبف (۷ ْمهِئاَرَقُف ىنُدَرُبَك مهتا نِم

 .ةاكزلاو ةالصلاب

 ¢ :فارعألا] ٦٤[.

٦ 

 )١( ملسم هجرخأ )۱۹(.



 ةعامجلاو ةنسلا لهأ جهنم ملاعم ۸

 دمحم مهمتاخو ءءايبنألا عيج هيلع يذلا وهو «فلسلا جهنم اذه

 ءاهيلع تابثلاو ءاهيلإ ةوعدلاو «ةديقعلا حالصإب ةءادبلا وهو « 4#

 ام ةفرعمو ؛لجو زع هللاب كرشلا عاونأ نم ءاهدسفيو اهداضي ام ةفرعمو

 .تاثدحملاو عدبلاو يصاعملا نم اهصقني

 ةدابع كرتو «ةدابعلاب العو لج هللا دارفإ :وه مولعم وه اک ديحوتلاو

 لَك ین اَتَتَعَب ٌدَفَلَو » :ىلاعت لاق ایک ءاهلهأ نمو اهنم ةءاربلاو ہاوس ام

 ي ےک

 دع

 . .٠ 5 7 ۶ 29 روک سوو“ ف 2 0

 لاقو ء[٦۳:لحنلا] 4 توغطلا ْأوُبِنَمجآَو هللا أوُدَبَعأ برأ الوسَر ما

 :ی اعت لاقو «[7 5 :ءاسنلا] 4 ےب أوُكِرْشُم الو هللا اوُدبَعَأَو © » :ىلاعت مسويه مرو

 :هموقو هيبأل ليلخلا لاقو .[۲۳ :ءارسإلا] 4 ُءاَِإاَلِاَوُدبعَت الَأَكّبر ئَضَقَو + )

 وه لاقو ء[۷٢١٦۲ :فرخزلا] 4 یمه ىلا لإ © َنوُدْبْعَت امي آرب یت ط

 : [٤:ةنحتمملا] 4 هلآ نود ني نودع امو مگن اَور انِإ د :هعم نيذلاو

 :ةثالث ماسقأ ديحوتللو

 قزرلاو قلخلاك «هلاعفأب ىلاعت هللا دارفإ وهو :ةيبوبرلا ديحوت :لوألا
 .ريبدتلاو ةتامإلاو ءايحإلاو

 يتلا دابعلا لاعفأب ىلاعت هللا دارفإ وهو :ةيهولألا ديحوت :يناثلاو

 هنأ امك «هتدابع يف ایش هللاب نوكر شي الف «هيلإ اهب اوبرقتي نأ مهل هللا اهعرش
 .هتيبوبر يف كيرش هل سيل



 ةعامجلاو ةنسلا لهأ جهنم ملاعم ۹

 .هسفنل هللا هتبثأ ام تابثإ هانعمو :تافصلاو ءامسألا ديحوت :ٹلاثلاو

 ريغ نمو ليطعت الو فيرحت ريغ نم «هتنس يف #4 هلوسر هل هتبثأ وأ

 عضاوم يف ميركلا نآرقلا اهيلع لد ةئالثلا ماسقألا هذهو .ليثمت الو هيبشت

 ٌريِطَصَآَو ُهَدْبْعَأَف امي اَمَوضَرَألاَو تّوَمَسلَا بر ط :هلوق اهنم ةريثك

 ےس صر

 ري جرت يم

 «ةيهولألا ديحوت هيف «ُهَدْبْعَأَف  :هلوقو «ةيبوبرلا ديحوت هيف «ٍضَرألآَو

 ةيآ هذهف «تافصلاو ءامسألا ديحوت هيف 4اِّمَّس هُهَلُمَلَعَت لَه :هلوقو

 .ةثالثلا ديحوتلا عاونأ تعمج ةدحاو

 مهنيب نیب قرفلاو ءديحوتلا يف ةعامجلاو ةنسلا لهأ جهنم وه اذه

 هللا الإ هلإ ال :لوقي هللاب كرشم نم ؛ ةديقعلا يف ةفرحنملا قرفلا نيبو

 هلاوقأب هضقاني هنكلو «هناسلب دیحوتلاب رقي وهف «هللا ريغ دبعي هنكلو

 ءاه لوؤمو ءا لطعمو هتافصو هئامسأل فرح نمو «ةيكرشلا هلاعفأو

 .نيقولخملا تافصو نيقولخملا ءامسأب هتافصو هللا ءاسأل هبشم نمو

 ام ىلع ةلثمملاو ةلطعملا نيب طسو ةديقعلا يف مهجهنم ثيح نم مهف

 ..ليطعت الب اًبيزنتو ليثمت الب ًاتابثإ #44 لوسرلا هب ءاج



 ةعامجلاو ةنسلا لهأ جهنم ملاعم

 :تاث رگ اد عربلا كرتد ني لوسرلا عابتا ۔

 هيلع- لوسرلاب ناميإلا اضيأ ةعامجلاو ةنسلا لهأ جهنم ملاعم نمو

 سانلاو دلولاو «نيدلاولاو سفنلا ةبح نم رثكأ هتبحمو -مالسلاو ةالصلا

 مالسلاو ةالصلا هيلع هتنس عابتاب هاوس ام نود قي ہعابّتاو ء نيعمجأ

 يس يول د

JE e 

 هلزنأ يتلا هتلزنم قوف هنوعفري ال و #4 لوسرلا یف نولغی ال كلذك

 نوكرشملاو ةالغلا هلعفي اك «ةدابعلا يف هلل ًاكيرش هنولعجي الو اهايإ هللا

 دنع هنوعديو «هب نوثيغتسيو هتدابع يف هللا عم لوسرلا نوكرشي نيذلا

 ريثك ءالؤهو #4 هتوم دعب مهجئاوح یضقی نأ هنم نوجريو «دئادشلا

 .مويلا سانلا يف

 )١( ملسم هجرخأ )۱۷۱۸(.

 دوادوبأ هجرخأ (؟) ) ٤٤0٨۷ (.



 ةعامجلاو ةنسلا لهأ جهنم ملاعم

 هتلزنم هنولزني لب هِي لوسرلا يف نولغي ال ةعامجلاو ةنسلا لهأف

 ُهَدْيَع انآ ناک َميْرَم نبا ىَراَصتلا ِتَرْطَأ ایک نوُرْطُتاَل » . هلوقب ًالمع

34 7 0 0 

 RT هللا دبع اولوقف

۲١ 

 ةلزنم قوف هنوعفري نيذلا الغلا ىلع در اذهو :(هللا ُذْبَع) وهف

 .ةيهولألا ةلزنم ىلإ ةيدوبعلا

 الو قط لوسرلا قح نودحجي نيذلا نيطرفملا ىلع ادر :(ُةَلوُسَر)و

 اَمْنَأ مَعَ كَل و نإف { :مهءاوهأ نوعبتي امنإو هنوعبتي

 "وللا تري یه رقي هلوَم عبا نم لص نمو مُهَءآَوْهَأ تويت
 .[٥٥:صصقلا]4 َنيِمِلٔظلَا َمْوَعْلَا یدّچ ال هلآ در

 .هنومظعي مہنأ #8 لوسرلا عم ةعامجلاو ةنسلا لهأ جهنمف

 #1 هقح يف نولغي ال نکل «هنوعبتیو «هنوبحيو «هنومرتحيو «هنورقويو

 مس
3 

 ةيطسولا جهنم مهجهنمف ؛ ميرم نب ىسيع یف ىراصنلا تلغ امک

 ءمدآ دلو ديسو ؛قلخلا لضفأ وهف «مالسلاو ةالصلا هيلع هيف نولغي

 )١( يراخبلا هجرخأ )75105(.



 ةعامجلاو ةنسلا لهأ جهنم ملاعم ۲۲

 - هلل دبع هنكل ءدحأ اهيلإ لصي ال يتلا ةيلاعلا ةلزنملا هلو «نييبنلا متاخو

 .ءيش ةيهلإلاو ةيبوبرلا نم هل سيل -لجو زع
 :نام الا ۔٣

 قح هل هللا نأ داقتعا ناميإلا يف ةعامجلاو ةنسلا لهأ جهنم م اعم نمو

 :وهو « قح هل لوسرلاو «هل كيرش ال هدحو هتدابع :وهو «مهيلع بجاو

 هعابتاو هتبحمو «مالسلاو ةالصلا هيلع هتوبن داقتعاو «هتلاسر ةفرعم

 .هیدېم ءادتهالاو

 :هللا#وب ميقلا نبا مامإلا لوقي اذهلو

 ناقحامهقحهدبعلو هدبعل سيسسل قدح ش

 ناقرفالوزييمتريغنم  ادحاوًاقح نيقحلا لعجت ال

 .هب قئاللا هقح ىطعي لك لب لوسرلا قحو ہللا قح نيب طلخي الف

 «بلقلاب داقتعاو «ناسللاب لوق ناميإلا :نولوقي ةعامجلاو ةنسلا لهأو

 .ةيصعملاب صقنيو ةعاطلاب ديزي حراوجلاب لمعو

 ؛طقف ناسللاب ًالوق سيلف «ةعامجلاو ةنسلا لهأ دنع ناييإلا وه اذه

 ؛ مهبولق يف سیلام مهتنسلأب نولوقي نيذلا نيقفانملا نيد كلذ نأل

 دجت نلو رانلا نم لفسألا كردلا يف مهو «رفكلا نونطبيو نامیڑلا نورهظُي



 ۳ ةعامجلاو ةنسلا لهأ جهنم ملاعم

 TS ا

 ءُهلوُسَرَل كن مَّلعَي هللا لآ ُلوُسَرَل َكنِإ دہشت وُلاَق َنوُقِفَكُمْلا َكَءاَج اد

 نع أوُدَصَق ٌةَُج مج میاد © تروُبِذَكَل َنيِقِفَتُمْلا نإ دش شی

 ٠١١[. :نوقفانملا] 4 َنوُنَمْعَي اوا ام َءاَس حجنإ هللا ليس

 طقف بلقلاب داقتعالا ناميإلا نإ :نولوقي ال ةعامجلاو ةنسلا لهأو

 :ن نوري نيذلا ةئجرملا هلوقت امك حراوج اب لمعلاو «ناسللاب قطنلا نود

 .هحراوجب لمعي ملو «هناسلب قطني مل نإو «بلقلاب قيدصتلا وه نامیإلا

 هللا لوسر هنأ نوفرعي اوناك ثيح ؛ نوكرشملا هيلع ناک ام وهو

 كلذك یراصنلاو دوهيلاو « هللا لوسر هنأ مهبولقب نودقتعيو ؛ كني

 هس

 ۔وہم
 ر هللاو

 .كلذ نودقتعي

 ل اف َنولوُفَم ىلا كؤ رت ُهَنِإ مَلعَت دق :نيكرشملا يف ىلاعت لاق

 .۳ :ماعنألا ةروس] 4 َنوُدَحَجح هلآ سيا َنيِلظلأ كَل کلوب دکي

 4 توفي بَكَكِلا مهي تا َنيِذَلأ ط :ىراصنلاو دوهيلا يف ىلاعت لاقو

 ْمُهَوَّقَحْلأ َنوُمُتكيل َحُهْنِماًهيرَ نإ یت ہیرو د

 ۱٤۷[. ء١١٤۱ :ةرقبلا] 4 َنيِرئَمُمْلاَنِم يوي داف كي كبَر ني ٌقَحْلا ع َنوُملَعَي



٤ 

 يه امك ؛لمعلا نودو قطنلا نود بلقلاب قيدصتلا وه نامیإلا سيلف

 ىراصنلاو دوهيلاو نوكرشملا ناكل اًحيحص اذه ناك ولو .ةئجرملا ةديقع

 .ةئجرملا لوق نالطب ىلع لدي امن نینمؤم

 آاَمْنِإ ط :ىلاعت لاق اک ةعاطلاب نامیإلا ديزي مهوقو

 ةعامجلاو ةنسلا لهأ جهنم ملاعم

 52 م ےس دودو
 نيدللا تونیؤمل 0

 و مس رة سرت ا و ھے 5 هم یر ےہ وو ےک اک و هللا کد اذ
 رهبر ىلعَو اميإ مچ داز ءهتنیاَء مْملَع تّيلت اذِإَو مُولق تلچَو هلل دد دإ

 د رو نا هللا ۶

 م

 a و 14 م 2ك

 4 ىده اَودَتَهَا تريزا هللا ُديِرَيَو » :ىلاعت لاقو «[؟ :لافنألا] 4 َنوُكَوَتَي

 يأ ُلوُقَي نم مُتِيَف روس ْےَلتَأ آم اَذِإَو ط :یلاعت لاقو ء[٦۷ :ميرم] م ه < ال و ه < ر و . 5
 9 7 753 َ وہ تو 3

 َنوُرَِتْسَي رهو انمي مهتر اوَُما١َ تريزنأأ اما اکنَميِإ ےہ تدار
ef,صر سک 50 رو 5 ےس ص  o۲ 2 ”تص س ۶ 1 م  

 اوتامو مهجر ىإإ اًسجر مچدازف مضّرم مهيولق ىف تريزلا اماو ©

 اص و 5 ا یف

 نيذلا َداَدَرَيَو » :ىلاعت لاقو ء[٤٤۱ 2175 :ةبوتلا] 4 ترورفدك مهر

 .[ ١ :رثدملا] 4 اًمَميِإ أَوْنَماَء

 ةرذ لاقثم الإ هنم ىقبي ال مہر ىتح صقنی هنإف صقني نامیإلا نأ امأو
 o م هد سم ےہ رات07 35 -

 نف هديب هيعمل ارکنُم مكن یر ْنَم» : اظ لاق امك :لدرخ نم ةبح وأ

 و ص 04 هم امو مو موو 04 هوا 26م 2ك ۵ سوا

 “٠ ٍنايإلا فَعْضَأ َكِلذَو قب علت نق ہيامِلَِت عت

 )١( ملسم هجرخأ )٦4(.



 ۲ د ةعامجلاو ةنسلا لهأ جهنم ملاعم

 :نارمع لآ] 4 نسمي مچي برقا نيم ْرَيرفكلإ مه » :ىلاعت لاقو

 فعضل رفكلا نم بيرق نمؤم كانه نوكي هنأ ىلع لدف (۷

 اَملَْنَأَت ةبْعُش وتو عضب وا َنوُعبَسَو عضب ن ناَمِلا) :ة2425 لاقو .هناعيإ

 عش ءاَكاَو و قی لا نَع ىّدَألا ٌةَطاَمإ ماندو “ هللا لإ لإ ل ل

 هل لباقملابو ىلعأ ىوتسم هل :تاجرد ناهيإلا نأ ىلع لدف :2'”«ناَيإلا

 .صقنيو ديزي هنأ ىلع كلذ لدف «ىندأ ىوتسم

 : 22 هللا لوس بامصأ ةبح ٤

 هللا لوسر باحصأل مهتبحم ةعامجلاو ةنسلا لهأ جهنم ملاعم نمو

 الو مہنومرتجیو مهب نودتقيو «مهنولجيو مهنوبحي ءاعيمج تن

 مه نورذتعي لب «يدوهيلا أبس نبا ةنتف مايأ مهنيب ىرج ميف نوضوخي
 امد دخ َلْثِم َق 7 َقَقْنأ ْمُكَدَح َدَحَأََنَأ ولَف باَحْضَأ اوّبْسَت الد :# هلوقب ًالمع

 کرفیو و :لاعت هلوق يف اكو" 'هَفيِصَناَلَو ْمِهِدَحَأ َدُم عبا
 هللا تضر رز نسحب مهوُعَُبنا كا َنيذلاَو راَصن لَو ع َنيِرِجدَهْمْلا َنِم نولوألا

 ريوس ¢

 .[ ٠6٠ :ةبوتلا] 4 ُهْنَع أوْضَرَو مَع

 )١( ملسم هجرخأ )۳٥(.

 )۲( يراخبلا هجرخأ ) “771/7 (.



٦ 

 5 أا < سرك م

 َنيِذلأ َنيِرِجَهُمْلا آرَقلِل > :نيرجاهملا نأش يف ىلاعت لاق اکو

 و انوش ورو هللا َنِم الصف نوبي ۃِهِلَوَمَأَو َمِهرَيِد ني ِءاوُجرخُا

 وموت َنیِذَلَو » :لاق مث ء[۸ :رشحلا] 4 َنوُقِدَّصلآ ُمُه كلبتلوأ هوس

 ْمِهِروُدُص ىف َنوُدَجحاَلَو مْ َرَجاَه ْنَم نويل نی َنَمِيِإْلآَو راد
 َقوُي نَمَو ٌةَصاَصَح م ناولو مہیا لع تور ۴7 وااو ةَجاَح

 نيذلا يف لاق مث ء۹ :رشحلا] « وُحِلَفُمْلآ ُمُه كلبتلوأَف وسفك حش

 انَل ٌرِفْغَأ ابر ےروُلوُقَ ْمِهِدَعَب ْنِم وُءاَج تميذلاو ) : :مهدعب نم اوؤاج

 اوما ذلل الغ اکو ىف لع الو نَميِإلآب اوُقَبَس تري او ل3

 :هللا مهحبق ةضفارلا لوقت امك ال .۰ :رشحلا] 4 ُمِحَر ٌفوُءَر كَ انب

 .مهنورفكيو ةباحصلا نوبسيو ءرمعو ركبابأ نعلا مهللا

 مهتنسلأ ةمالسو مهبولق ةمالس ةعامجلاو ةنسلا لهأ لوصأ نمف

 مهبحي الو «قفانم الإ ةباحصلا ضغبي الف #4 هللا لوسر باحصأل

 الإ مهبحي الو فَي لوسرلا ضغبي ناك نم الإ مهضغبي ال ؛نمؤم الإ

 عم َنيِذّلاَو ہللا لوُسر دمحم ط :ىلاعت لاق ء4 لوسرلا بحي نم

 نم ًالْضَف َنوُغَتَبَي ةَ ادجس اھکڑ مُهَرَت بعيب ءاز ِرافکلا ىلع ءآَدِسَأ

 ةعامجلاو ةنسلا لهأ جهنم ملاعم



 ةعامجلاو ةنسلا لهآ جهنم ملاعم ۷

 رول ىف ملم كد ا اوضرو

 لع ٰیّوتساف ظلغَتْساَف دُوَرْراَف هَفطَش حرا عذر ليلا ىف ٌرهُلْعَمَو

 اوُلِمَعو أوَُماَ َنيِذّلأُهََأ َدَعَو رامكا مي ظيغَيل ٌعاَرولَا ُبِجَحُي ہیووُس
 َدَقل ٭) :لاعت لاقو ء[٤۲ :حتفلا] 4 اًيِظَع ارجو أَو ةرفغم متي تحلل

 مترات وو _تیييوُمَلا نع هلآ ضر
 .[۱۸ :حتفلا]4اًبیِرَق اَحَنَ َمُهَبسََومُهَلَع ةئيكّسلآ لر

 امم ؛ ميركلا نآرقلا يف ةريثك مهيلع ءانثلاو ةباحصلا حدم يف تايآلاو

 ةباحص مهنأل ؛مهدعب ءاج نمل ةودقلا مه مهنأ ىلعو مهتناكم ىلع لدي

 مہألو ؛هورصانو هعم اودهاجو #5 هنم اوملعت 6 هللا لوسر

 مهسفنأ اومدقف .برغملاو قرشملا غلب یتح 4# هتافو دعب هنيد اورشن

 نيب هللا نيد اورهظأو دالبلا اوحتف ىتح ؛ هللا ليبس يف داهجلل مهلاومأو

 . 4 هللا لوسر ضغبي قفانم الإ مهصقتنيو مهضغببي الف .دابعلا

 الإ ةباحصلا ضغبي الف «ةليلجلا مم امعأ نمو مهراثآ نم ضعب اذهو

 مهضغبأ نإ ءيشب هورضأ وأ ءائيش هنم اوذخأ مهنأل مهضغبأ امو «قفانم

 اورصان نيذلا مه مہنأل مهضغبي وهف «مالسإلا ین مهتناكملو ؛مهامبإل



Aةعامجلاو ةنسلا لهأ جهنم ملاعم  

 اهوغلبو «هتنس اوظفحو «هنيد اورشنو هعم اودهاجو #۳ لوسرلا ووآو

 .هللا ليبس يف بعاتملا اولمحتو قاشملا ىلع هعم اوربصو .# هتمأل

 هبلق يف نمو «هتريصب هللا ىمعأ نم الإ طظ ةباحصلا صقتنتي الف

 .هباحصأو قي هللا لوسرل ضغبو دقحو قافن

 :دنلا يف لقب الد هبونزب بزعي رق نمؤمةيبكلا بكرم د

 نود يتلا رئابکلا باحصأ ةلأسم يف ةعامجلاو ةنسلا لهأ لوصأ نمو

 هللا ءاش نإ «هللا ةئيشم تحت مہنأو نامیإلا وصقان نونمؤم مہنأ «كرشلا

 «ةنجلا مهلخديو رانلا نم مهجرخي مث ؛مهبونذب مهبذع ءاش نإو مهل رفغ

1 

 هب َكَرْشُي نأ رفعي ال هللا نإ ط :-العو لج- هللا لاق امك ةنجلا ىلإ مهآمف

 4 اًميِظَع اّمْنِإ رکنا ِدَقَف هاب كري نمو ءاي مِل كلذ َنوُد اَم رفعي
 .[ 58 :ءاسنلا]

 «لماكلا نامیإلا مهنوطعي الو ءمہنورفکی الو «ةرفغملا ممل نوجري مهف

 مهبونذب صقن يذلا صقانلا نامیإلا وهو نامیإلا قلطم مهنوطعي لب

 .مهتائيسو

 «ةيصعملاب صقنيو ةعاطلاب ديزي هنإ :ناميإلا فيرعت يف انركذ امكو

 الو ؛جراوخ ا هلوقت اک مهرفكن ال نکل ؛ةيصعم اب مهنايإ صقني ءالؤهف



 ۹ ةعامجلاو ةنسلا لهأ جهنم ملاعم

 «ةلزتعملا هلوقت اك«ناميإلاو رفکلا نيب يأ نیتلزنم ا نيب ةلزنملا يف مهنإ لوقن

 نإ لب «ةئجرملا هلوقت امك يصاعملا مهرضت ال ءنامیإلا ولماك مہنإ لوقن الو

 ةمأ نم رئابكلا باحصأ يف لصفلا لوقلا وه ةعامجلاو ةنسلا لهأ جهنم

 .ةنسلاو باتکلا نم ةلدألا هديؤت يذلا #4 دمحم

 : ےلئلا نع یہنلاد فدرملابسألا 1

 يهنلاو فورعملاب رمألا ةعامجلاو ةنسلا لهأ جهنم ملاعم نم كلذك

 نورما سائل تَْجِرخُأ وم ريح مشن » :للاعت هلوقب ًالمع ركنملا نع

 ١١١[. :نارمع لآ14 اب نون هَؤُتَوِرَكِمُمْلا نع توتو فورما
 ۔ ريب م ريف

 َنوُرمیَو ریا ىلإ َنوُعَدَي ا مکي نْكَتَلَو ط :ىلاعتو هناحبس لاق اکو

 رو
 ٤ ٠١[. :نا رمع یا14 وُحْلْفُملاْمُه كيتو ر رکنملا نع َنوَهنيَو نور شب

 ْعِطَتْسَي] ْنِإَف ودي ار 6: : هلوقب ًالمعو

 ٠م رس

 راكنإ نم دب الف« "« ٍنايإلا ٌفنَعْضأ َكِلدَوِهبْأَقبك ْعِطَتسَي نإ اق ِهِناَسِلبَق
 رر اهل

 ناک نإف «هتعاطتسا بسحب هركني نکل ءركنملا رکنی نمؤملاف ءركتملا

 نمو ةبسحلا لهأل نوكي امنإ اذهو «هديب هلازأ هديب هليزي نأ عيطتسي

 )١( ملسم هجرخأ )44(.



 ةعامجلاو ةنسلا لهأ جهنم ملاعم ۳

 ىفتقا اذإ مهيديأب ركنملا نوليزي مہنإف «ةبسحلا لاجر نم رمألا يلو مهالو
 ؛هتيب لخاد نم هديب ركنملا ليزي هنإف هتيب يف تيبلا بحاص كلذكو «رمألا

 نع لوؤسمو «هتيب لهأ يف عار لجرلا نألو «هتيب لهأ ىلع ةطلس هل نأل

 هنإف ؛هتيب يف الو ةماع ال ةطلس هل نكي مل اذإ امأ .هديب ركنملا ليزيف «هتيعر

 نع غلبيو ہللا ىلإ وعديو ءركذيو ظوي هنأ ىنعمب «هناسلب رکنملا رکنی

 لاجرو ةطلسلا لاجر نم «ديلاب اهرييغت عيطتسي نم تاركتملاو يصاعملا

 .ردقي وهو كلذ نع تكسي الو ؛ةبسح ا

 ركنملا لهأو ركنملا لزتعيو «هبلقب ركنملا رکنی هنإف هناسلب عطتسي مل اذإف

 .مهيلع راكنإلاو ةحيصنلا ليبس ىلع الإ «مهطلاخ الو مهسلاجي الو

 ام ىلع ؛رکنلا نع نوهنيو فورعم اب نورمأي ةعامجلاو ةنسلا لهأف

 جورخل ا هانعم ركنملا راكنإ نأ نم ةلزتعملا هلوقي ام ىلع ال ءةعيرشلا هبجوت

 هيلع نوجر خي ثيح رفکلا نود ةفلاخم هنم تلصح اذإ رمألا يلو ىلع

 - ةلزتعملا يأ- مهوصأ نم نأل ؛رکنملا راكنإ نم اذه نولوقيو فيسلاب

 نود ةيصعم هنم تلصح اذإ رمألا يلو ىلع جورخ اب نولوقي مهنأ ةلطابلا

 اصع نوقشيف مهمعزب ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا باب نم رفکلا

 مهنأ ةجحب «نيملسملا ةعامج نوقرفيو ةعامجلا نع نوجرخيو ةعاطلا



 ةعامجلاو ةتسلا لهأ جهنم ملاعم ۳١

 تلصح نإو رمألا يلو ىلع ربصلاف «هنيع ركنملا وه اذهو ءركنملا نوركني

 لصحي يذلا ررضلا نإ لب « هيلع جورخلا نم ىلوأ رفكلا نود ةفلاخ هنم

 جورخلا نم لصحي يذلا ررضلا نم فخأ ةلاح لا هذه يف هيلع ربصلا يف

 .كلذ ريغو «نمألا لالخإو ءامدلا كفسو ةعاطلا اصع قش نم «هيلع

 نوهنيو فورعملاب نورمأي ءرمألا اذه يف طسو ةعامملاو ةنسلا لهأف

 ٍضَْب ءاَيِْوأْمُهْضْعَبْتتِيؤُملَو َنوُنِْؤُمْلاَو ) :ىلاعت لاق امك رکنلا نع

 .[١0:ةبوتلا] 4ٍر كمن ع َنْوهَْيَو ِفوُرْعَمْلآِب تومي
 ءركنملا نع نوهنيو ءفورعملاب نورمأي مهنأ ضعبل مهضعب ةيالو نمف

 وأ ةوادعلا ال ةبحملا وه كلذ يف عفادلاو ضعبل مهضعب يلوت نم اذه

 ررضلا ىلعو ةيصعملا ىلع ملسملا هاخأ ملسملا كرتي ال ثيح « ماقتنالا

 يهنلاو فورعملاب رمألاب هذاقنإ لواحي نأ عيطتسي وهو رانلا قيرط ىلعو

 بسح « 822 لوسرلا اهنيب لوصأ قفو كلذ نوكي نکل ءركنملا نع
 ءلاوحألا نم لاحب ركنملا راكنإ كرتي الو « ةردقملا بسحو ةعاطتسالا

 لاق امك انمؤم سيل وهف ؛ هبلقب الو هديب الو هناسلب ال رکنملا رکنی ال نمف



 ةعامجلاو ةنسلا لهأ جهنم ملاعم ۳۲

 ."00لوزت بح نالا َنِم َكِلَذ ءاَرَو َسْمَلَو» : ات

 :نيبلسلار مأ ىلول فورملاب ةعاطلاد عبسلا ۷

 رومأ ةالو عم لماعتلا يف ةعامجلاو ةنسلا لهأ جهنم ملاعم نمو

 لوسرلا ظعو ال .فورعملاب ةعاطلاو عمسلا ىلع ينبني هنإف نيملسملا

 بولقلا اهنم تلجوو نويعلا اهنم تفرذ ةغيلب ةظعوم هباحصأ هي
 یومِ :لاق .انصواف «عدوم ةظعوم اهأك هلا لوسر ا :اولاق

 ىَريَسَف ىِدْعَبْمُكْنِم شوی هِيَ ْنَمُهَنِإَف |. اًيِئبح اَدْبعْنَِوٍةَعاَطلاَو عملا هلا

 عمسلا « « ؟(َنيِدِشاَرلا َنّيِدهْما ِءاَفَلحلا ِدَئْسَو یتش مكي اريك الا

 مهملا سيل هنأل «رمألا يلو اورقتحت ال :يأ دبع مكيلع رمأت نإو ةعاطلاو

 ء هبصنم ىلإ رظنلا مهملا امنإو ءًادبع ناك نإو «هبسن ىلإ الو هصخش ىلإ رظنلا

 اوفلتخت الو «ةعاطلاو عمسلاب هل اوداقناو هومرتحاف «ةمامإلا بصنم وهو

 عمتجتو ءادعألا عمقني و ؛رمألا متي ىتحو «نمألا بتتسي ىتح «هيلع

 ةعاطو عمسب الإ ةمامإ الو ءةمامإب الإ ةعامجلا موقت الف «نيملسملا ةعاج

 .نيملسملا رمأ یلول

 )١( ملسم هجرخأ ) 50 (.

 )٢( دوادوبأ هجرخأ ) ٤٦٨۷ (.



 ۳٣ ةعامجلاو ةنسلا لهأ جهنم ملاعم

 نولصی كلذكو «رمألا يلو عم داهجلاب ةعامجلاو ةنسلا لهأ مزتليو

 فلخ نولصي ةباحصلا ناك اى ءاقساف ناك نإو ةعامجلاو ةعمجلا هءارو

 ‹ صاع هنأ ةجحبو ءرذع ريغ نم هفلخ ةالصلا نع نوفلختي الو . ءارمألا

 مهنإف رفكلا نود يتلا يصاعملا فارتقاو ريصقتلا نم رمألا مهب غلب امھمف

 نم نامزلا رخآ يف ةالولا نم نوكي ام هي ركذ امل اذهلو «ًارافك اوسيل

 اوما امَآل١ :لاق ؟هللا لوسر اي مهذبانن الفأ :اولاق «ةفلاخملاو رّيغتلا

 َنِم ْمُكَدْنِع اح اوب ارق اورک نَا الإ» :رخآلا ثيدحلا ينو « ("”(ةلّصلا ُمُكيِف

 .'''؛ناَحَرُب هيف هللا

 نولصيو «هل نوعيطيو نوعمسي ء مهمامإ عم مهجهنمو مهفقوم اذهف

 ةيقبلاو دقعلاو لح ا لهأ ةعيابمب ةيالولا دقعنتو .هعم نودهاجيو .هفلخ

 داقنا ىتح ةيالولا ىلع هبلغتب وأ ہدعب نمل رمألا يلو دهعب وأ «محل عبت

 رایتخاو تاباختنالاب سيل .ةيالولا داقعنا يف مالسإلا ماظن اذه .هل سانلا

 .نيملسملا نم مھہہاش نمو مويلا رافكلا ماظن وه اك مهلك بعشلا

 )١( ملسم هجرخأ )۱۸۵۰(.

 )۲( يراخبلا هجرخأ ) ۷۰٥٢(.



 ةعامجلاو ةنسلا لهأ جهنم ملاعم ۳٤

 يف وأ سلاجلا يف مهرومأ ةالو نوبسی ال ةعامجلاو ةنسلا لهأو

 هريغو ةعمج ا موي ربانملا ىلع مه نوعدي امنإو «بطخل ا يف وأ ءتارضاحملا

 لعو ؛نيملسملل حالص رمألا يلو حالص يف نأل ؛ ةيادهلاو حالصلاب

 نورکنتسیو مامإلل نوعدی ال مهنإف ةلزتعملاو جراوخلا كلذ نم سكعلا

 .ةعامجلاو ةنسلا لهأ اهركني ةیجراخ ةعزن هذهو «هل ءاعدلا

 عستي الو «ةعامجلاو ةنسلا لهأ جهنمو ةديقع نم ةريسي حمالم كلتو

 مكايإو انرصبی نأ -ىلاعتو هناحبس- هللا لأسأو ءاذه نم رثكأل تقولا

 قحلا انرأ مهللا :نیدلاو ىدملا ىلع انتّبثي نأو «باوصلاو قحلا قيرط

 عيمس كنإ «هبانتجا انقزراو ًالطاب لطابلا انرأو ہہعابتا انقزراو اًح



 o ةعامجلاو ةنسلا لهأ جهنم ملاعم

 ةلئسألا

 و

 الجر نييك »:هل هنيد ىلع رباصلا يف ةباحصلل #8 هلوق :لاؤس

 نيرجاهملا نم لضفأ نامزلا رخآ يف رباصلا اذه نأ ينعي له ء؛ ْمُكَنِم

 ؟راصنألاو

 هذه يف ةباحصلا نم نیسم رجأ هل نأب ءاملعلا هنع باجأ دق :باوجلا

 عم اوناك ةباحصلا نل «ةبرغلا عم تبث هنوك يف طقف ةلصخلا

 رخآ یف بيرغلا اذه نكلو «مهتقو يف نوريثك مهورصانمو # لوسرلا

 ىلع ةلصخلا ہذہب لصحف «تبثو ربص كلذ عمو سانلا نيب بيرغ نامزلا

 لضفأ مهف ةريثك لاصخ مهدنعف ةباحصلا امأ « ةباحصلا نم نیسم رجأ

 ىلع يضقت ال ةصاخلا ةليضفلاو «كش الب ةريثك لاصخ يف مهريغ نم

 .ةدعاقلا يه امك ةماعلا ةليضفلا

 قلب نأ لبق نم باتك يف ناسنإلل لصح ام عيمج نأ يملع بسح :لاؤس
 ؟نوروبجم مأ انلمع يف نوریخ نحن لهو ءاذه نوكي فيكف «تومی ىتح

 نم وهو «هيف انل لخد الو ہہاضقو هللا هردق يذلا باتكلا :باوجلا

 هللا انبهو دقو ؛لمعلا وه اننأش نم يذلاو «ىلاعتو هناحبس هللا نأش



 ةعامجلاو ةتسلا لهأ جهنم ملاعم ضل

 لمعلا نم حلاصلا لمعلا انل نّيبو هنم اننكمو لمعلا ىلع ةعاطتسالا

 نحنو لمعلا انكرت اذإ رذع انل سيلف «ةطخلاو جاهنملا انل مسرو «ءيسلا

 نحنف «ةئيس اهنأو ةيصعم اہ ملعن نحنو ةيصعملا انيتأ وأ ؛هيلع ردقن
 :لاق «هللا هنعل ام ردقلا مال يذلا وه سيلبإف .ردقلا مولن الو انسفنأ مولن

 ۔ے يك ےہ کے f ےک ےس رب 0029.9 -
 4 نيومجأ مُهيِوْغَأَلَ ٍضَرألآ ىف مهل نيزأل یبتْیَوَعَأ ام بر لاق »

 4 َمقَتْسُمْلَا َكَطَرِم َمُه َنَدْعَقَأَل ىتْيَوْغَأ آَمِبَف ) :لاقو ء[۳۹:رجحلا]
 ىلإ رظني مو (ينتيوغأ) :لاقف ردقلا ىلإ رظن .يربج وهف «[١١:فارعألا]

 انگ

 انّبَر ط :الاق اهنإف هجوزو مدآ فالخب ؛رفغتسیو (تيوغ) :لوقیف هلعف

 ۲٢[. :فارعألا]4اَنّمَحَدتَو ال رفعت َل نِإَو اَسْفنَأ اما

 لهأ امأ :نوریم انسلو نوريسم نحن :نولوقي نيذلا مه ةيربجلاف

 ةهج نم نوريسم «نوريخمو نوريسم نحن :نولوقيف ةعامجلاو ةنسلا

 يلصت تنأف .هيلع ردقن يذلا لمعلا ةهج نم نوريخمو ردقلاو ءاضقلا

 اهكرتت وأ لامعألا لمعتف كرايتخاب قدصتتو رمتعتو جحتو موصتو

 لثس دقو «كسفن مولت نأ ذئنيح كيلعف « كرايتخاب يصعتو «كرايتخاب

 ْدَكَواَلِإِدَحَأْنِم ْمُكْنِماَم ×: لاقو #8 ربخأ امل كلذ نع #4 يبنلا

 ليت الق هللا َلوُسَراَي: امف ؛راَنلا َنِمُدَعْفَمو نجا َّنِمُهدَعْفَم بِك



 ۳۷ ةعامجلاو ةنسلا لهأ جهنم ملاعم

 هو گاو یطغأ نم اًمأَق » :ًاَرَف ف نیم ٌلُكَكاوُنَمْعا ءال: لاق

 قر قفس لَم اأو ©) یر هرس @ سكك َقَدَصَو
 لمعت تنأف :٠-٠٠ ليللا] « ئَرْسُعْلِ .هرََيَسَف @ ئَسُكَآِب بّذكَ
 .ىلاعتو هناحبس هللا نم قيفوتلاو ببسلا

 ةجحب اًقلطم سانلا فينصت عنمي نم ةريخألا ةنوآلا يف جرخ :لاؤس

 ؟كلذ ین طباضلا امو مكتليضف لوق اف ءنوملسم عيمجلا نأ

 سیلو اًرفاك نوكي دق فلاخملاف ءهقالطإ ىلع سيل اذه :باوجلا

 يف نوفلتخم سانلاف ءايصاع نوكي دقو اقسافو الاض نوكي دقو ءاملسم

 نمؤملاو «يصاعلاو «لاضلاو «قسافلاو «ققانملاو «رفاكلا :مهنم مملاعفأ

 ةلزنم يصاعلا لزني الف ؛مهلزانم سانلا لیزنت نم دبالف «ميقتسملا عيطملا

 ٌبِسَح مَا » :-العو لج- هلل لاق «يصاعلا ةلزنم عيطملا لزني الو ءعیطلا

 ِتَحِلّصلآ اَوُلِمَعَو ًاوُتَماَء َنيِذّلَك هلع نأ ِتاَعَيّسلَآ أوُحَرَتْجآ َنيِل

 :ىلاعت لاقو ء[٢۲:ةیثاج ا] « ونگ ام اس ٦ مچاَمَمَو مهاَيَحح َءآَوَس

 ٥٣[ ؛٣۳:ملقلا] 4 َنوُبکح فيكم ام (2و َنيِمرَجْلأَك نیا نيالا ُلَعْجَتْفَأ ط

 ىف َنيِدِسْفُمْلاَك تحصل اوُلِعَعَو اوَماَء نيد لَم مَا $ :ىلاعت لاقو
 زا کرو رس

 نيب قرف يذلا وه هللا ءء۰ ص] « ٍراَجْفْلك َنيِقكُمْلأ لع مَا ضّرألا



 ةعامجلاو ةنسلا لهأ جهنم ملاعم ۸

 ءاهنودقتعي يتلا تاداقتعالاو اهنولمعي يتلا لامعألاب ؛ ءالؤهو ءالؤه

 ةقرف لك «ةقرف نيعبسو ثالث ىلع ةمألا هذه قرتفت ثیدح ا يف درو ايكو

 ةنسلاو باتكلا ىلع تبث نم الإ ؛ رخآلا نع فلتخي قيرط امو جهنم اهل

 .فلتخي الو دحاو مهقيرط ناف ةعامجلاو

 ئطاخ لوق اذهف ؛مهفينصتو سانلا نيب قيرفتلا مدعب لوقلا امأ

 باتكلا يف هلوسرو هللا ركذ دقو «مهنيب قرف يذلا وه هللاف «لالضو

 فنص هللاف «نيقسافلاو ءةاصعلاو «نينمؤملاو «نيقفانملاو ءرافكلا ةنسلاو

 مهو نيم رگ نوفاك زكيَقْرَفَلَح ىذه > :لاعت لاقف «سانلا
 :لوقنو هباتك يف هللا لزنأ ام ضراعن لهف «[۲:نباغتلا] (ٌريِصَب َنوُلَمْعَت

 .هلوسرلو هلل ةداحم هذه !؟ مالسإلا ىلإ نيبستنملا نيب قيرفت كانه سيل

 ىأرف ممألا هيلع تضرع امل ## يبنلا نع ثيدحلا يف ءاج :لاؤس

 ثيح نم رصاعملا انعقاو نيبو كلذ نيب عمجن فيك ء''|میظع اداوس هتمأ

 ؟حيحصلا جهنملا عبتي نم ةلق

 وقت نأ ىلإ 262 دمحم هيبن هللا ثعب ذنم ةمألا عومجم :باوجلا

 : 8882 لاق دقو ؛اعابتأ نييبنلا رثكأ يي يبنلا نإف اذهلو ؛ريثك ةعاسلا

 )١( يراخبلا هجرخأ ) ٠6/01 ( ملسمو )۲۲۰(.



 ۳۹ ةعامجلاو ةنسلا لهأ جهنم ملاعم

 تازجعملا نم :ينعي « مَا هَل مآ هلْ ام يطع الإ يَ ءاي نيام

 َنوُكَأ ْنَأ وُجْرَأَت» نآرقلا :ىنعي عی 41 هللا هاَحْوَأ اخو تيتو | ِمِذَّلا ناک

 ىلإ #4 هين هللا ثعب ذنم ةمألا حومجمف "ةا ماعا مر,
 ضععب يف نولقي اوناك نإو -هلل دمحلاو- نيريثك نونوكي ةعاسلا مايق

 .نامزألا ضعب يف نورثكيو نامزألا

 نيذلا -مهايإو هللا اناده- ةاعدلا ضعب نم انفقوم ام :لاؤس

 نیب بیرقتلا ىلإ نوعدي وأ «ةيفوصلا خئاشم ضعب ىلع نونٹیو نوحدمي

 ؟ىرخألا بهاذملاو ةنسلا لهأ

 اوناک نإو «طلغ اذه نأ الاهج اوناك نإ مهل نّيبن نأ انيلع :باوجلا

 يف مهورغيو سانلا اولضي الو «هللا اوقتي نأب مهحصانن نأ انيلعف ءاملع

 .هللا لزنأ ام اومتكي الو سانلل اونّيبي نأ مهيلعو «رومألا هذه

 ةنسلا لهأ جهنم ةفرعمل اهب نوحصنت يتلا بتكلاو عجارملا ام :لاؤس
 ؟ةعامجلاو

 اذه فصت ةعامجلاو ةنسلا ةمئأ اهفلأ يتلا ةديقعلا بتك لك :باوجلا

 بتكو «ةديقعلا بتكو «ديحوتلا بتكو «ناميإلا بتك ىمستو «جهنملا

 )١( يراخبلا هجرخأ )٦۹۸۱(.



 ةعامجلاو ةنسلا لهأ جهنم ملاعم ٠٤

 ةعامجلاو ةنسلا لهأ جھنمل افصو اهبرقأ نم ةريثك تافلؤم يهو «ةنسلا

 .هئلأ وم ةيميت نبا مالسإلا خيشل «(ةيطساولا ةديقعلا) باتك

 ديشانألا يف ةصصختم ةانق ةريخألا ةنوآلا يف تجرخ :لاؤس

 ؟اهيف ةكراشملاو اهتدهاشم يف مكتليضف يأر امف «ةيمالسإلا

 يه امنإ اش اجیورت (ةيمالسإ) اهنومسي يتلا ديشانألا :باوجلا

 :نيتفئاطل

 .هللا ركذ نم اہنولعجیو اهب نودبعتي ةيفوصلل ام ٭

 .اھ جيورتللو مهتايبزحل ةوعد اهنولعجي نیذلا نييبزحلل امإو ٭

 ءام سأك يف عضوت مث ةقرو يف يسركلا ةيآو تاذوعملا ةباتك :لاؤس

 ؟ةيعرش ةقيرط ةقيرطلا هذه له «نيعلاب باصملا صخشلا ةيق

 دمحأ مامإلاك ةمئألا ركذ دقف «ةيقرلا نم اذه :باوجلا

 يف وأ نحص يف ةيعدألاو تايآلا بتكي هنأ سأب ال هنأ '''ميقلا نباو

 ةيقرلا عاونأ نم اذهف « ضيرملا اهبرشيو رهاطلا ءاملاب ىحمت مث ةقرو

 )١( داعملا داز :رظنا ) 5/ ۱۷۰(.



 ١ ةعامجلاو ةنسلا لهأ جهنم ملاعم

 باطخلا ديدجت) ةرابع تالجملاو فحصلا يف ًاريثك عمسن :لاؤس

 ؟ةرابعلا هذه ىنعم امف «(ينيدلا

 يمسن لب رفاک رفاکلل لوقن ال نأ وهو :ءيس اهانعم :باوجلا

 الف «مهدنع ينيدلا باطخلا ربیغت كلذو ہرخآلا هيمسن وأ ءاناسنإ رفاكلا

 لاقي نأ اهنم ةماع ظافلأب يتأن نكلو «قيدنز الو «قفانم الو «رفاك :لوقن

 ءيس ینعم وهو «لالضلا لهأ ىلع رتّسلا باب نم اذهو «ناسنإلا

 لدبي الو ريغيالو «ةنسلاو باتكلا يف هللا باطخ وه ينيدلا باطخلاو

 ىلإ دريو ريغي هنإف ؛ بيلاسألا نم ةنسلاو باتكلا فلاخ امو ءاّدبأ

 .رشبلا لمع نم هنأل ؛ةنسلاو باتكلا

 هلآ ىلإ ةودرَف ِءْىَش ىف مغر نإَف » :ىلاعت هللا لوقي :لاؤس

 مه له ةنسلاو 9 ىلإ هدري يذلا نم ء[۹٦٥:ءاسنلا] 4 ِِلوُسَرلَآَ

 ؟مهريغ مأ ءاملعلا

 ىلإ 4 ٍلوُسّرلَآَو ط «نآرقلا ىلإ :يأ 4 يَ ىلإ ةوذرف ) :هلوق :باوجلا

 هنأل ؛#4 هتافو دعب هتنس لإو ؛هتايح يف ج لوسرلا صخش

 8 و فا با ام میک ام اوت ن ن نیرئآ مُکيِف ُتْكَرت» : 82 لاق



 ةعامجلاو ةنسلا لهأ جهنم ملاعم ۲

 نيذلا ملعلا لهأ الإ ةنسلاو باتکلا ىلإ درلا نسحي ال نکلو ۷ هيَ

 دری يذلاف #4 لوسرلا دصاقم نوفرعيو «هللا لزنأ ام ىنعم نوفرعي
 الو نوملاعتملا الو ماوعلا اوسیلو نوینابرلا ءاملعلا مه ةنسلاو باتكلا ىلإ

 .ءاوهألاو لالضلا لهأ

 دجاسملاو ريثك انددعو رفكلا دالب نم دلب يف نكسن نحن :لاؤس

 يلصن نأ عيطتسن ال اننأل ؛نيديعلا ةالص ةماقإ يف لكاشملا دجنو «ليلق

 نكمي لهف «دجسملا جراخ ةالصلا نكمي الو .ددعلا ةرثكل ةدحاو ةعامج

 بطخب تارم ثالث وأ نيترم دحاولا دجسملا يف ديعلا ةالص ةماقإ انل

 ؟ةفلتخ

 یس یل رٹ سیہ هللا لوسقی :باوحلا

 امُةئِياوُنْأَف درا ب ْمُكتْرَم مَ اَذِإ» : الل يبنلا لوقيو ء[١١:نباضتلا]

 اذهف ءارحص يف ديعلا ةالص اعيج اوميقت نأ متعطتسا ناف '''ْمقمطَتسا

 .مكنم ةالصلا رضحي نم ىفكيف اوعيطتست مل اذإ و «ةنسلا وه

 )١( ردقلاب لوقلا نع يهنلا باب ءأطوملا .

 )۲( يراخبلا هجرخأ ) ۷۲۸۸(.



 ٣ ةعامجلاو ةنسلا لهأ جهنم ملاعم

 ةفئاطلاو ةيجانلا ةقرفلا نيب ًاقرف كانه نأ حيحص له :لاؤس

 ؟مايألا هذه لالخ رمألا اذه رشني نم عمسن اننأل ؛ةروصنملا

 ةيجانلا ةقرفلا نيب نوقرفي اثيدح الو (یدق ال ءاملعلا ناك ام :باوجلا

 نوكت الو «هيلع ليلد ال ثدحُم ديدج لوق اذه اهنإو «ةروصنملا ةفئاطلاو

 تناك اذإ الإ ةروصنم نوكت الو ؛:ةروصنم تناك اذإ الإ ةيجان ةفئاطلا

 ءةروصنملا ةفئاطلاو «ةيجانلا ةقرفلاف :ةدحاو ةقرفل فاصوأ يهف «ةيجان

 .ةحيحصلا ثيداحألا عومجم نم ناذوخأم نافصو

 لیلقتلا ةجحب ءاضقلا نینقت ىلإ وعدي نميف مكتليضف يأر ام :لاؤس

 ؟ةيئاضقلا ءاطخألا نم

 لهآ مالكب ناعتسيو ةنسلاو باتكلا ىلإ هيف عجري ءاضقلا :باوجلا

 بتکو باوبأ يف لصفمو بوبُم وهف ,دمح ا لو روسيم اذهو «ملعلا

 نأل ؛ةينوناق داوم يف لعُُ نأ ىلإ ةجاح كانه سيلف «سراهفو لئاسمو

 ملست ال يتلا داوملا ہذہب الإ ءاضقلا ةاضقلا ىلعو نيملسملا ىلع رجح اذه

 لاق دقو «ةنسلاو باتكلا نم اصوصن تسيلو تاداهتجا اهنأل ؛أطخلا نم
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 ةيئاضق تاهج كانهف مكحلا يف أطخ نیبت اذإو ."'0هٌرْجَأ هَل اما مّن َدَهَتْجاَ

 ال يعضولا نوناقلل ةاكاحم وه نإ هقفلا نینقت و .هليدعت ىلع لمعتو هيف رظنت

 بجاولاو .هبشتلا نعو نینقتلا نع ينغ مالسإلا يف ءاضقلاو .رثكأ الو لقأ

 جرختی ىتح اداج ًاسيردت هقفلا سيردتب ةيملعلا ةاضقلا تاءافك عفر

 ةيهقفلا رداصملا ىلع ادامتعا ةيضقلا يف مكحلا عيطتسي الهؤم يضاقلا

 هب داری ءاضقلا نينقت نأل ءاضقلا نینقت ال ةاضقلا ليهأت بجاولاف .ةقوثوملا

 .ةيعضولا نيناوقلا ميكحت ىلإ جردتلا

 ةاتفلا ريس «جاوزلا تالفح ضعب يف ةريخألا ةنوآلا يف رشتنا :لاؤس

 ريبك دح ىلإ هبشت يتلاو ء ةيداشنإ تاعاقيإ ىلع ءاسنلا نيب ةجوزتملا

 ؟لمعلا اذه مكح اف ىقيسوملا

 ةداتعملا نهتاوصأب ءاسنلا ينغت نأ جاوزلا تالفح يف عورشملا :باوجلا

 رصاعملا برطلا ةقيرط ىلع نوكت نأ وأ ءىقيسوم اهعم نوكي نأ ريغ نم

 نوكت امنإو زوجی ال اذه ءاهميغنتو تاوصألا مينرتو رسکتلا وه يذلا

 هيف صخر يذلا ءاهعم فدلا لامعتساب سأب الو «ةيداع تاوصأب

 )١( يراخبلا هجرخأ ) 7/7867 (.



 ٤ ةعامجلاو ةنسلا لهأ جهنم ملاعم

 .''ماکَللا يف ٌتْوَّصلاَو فلا مارتا لاا ب لصق :لاقف ءاي يبنلا

 1 .تاليجستلا الو ىقيسوملاو وهللا تالآ لمعتست الو

 نايحألا ضعب يف ہو لا يف ةدورب نم مايألا هذه ين ام نوفرعت :لاؤس

 يلصأ مث ةمزجلا علخأف «بروجلا نود -هللا مكمركأ- ةمزجلا ىلع حسمأ

 ؟حيحص اذه يلمع لهف ءاهسبلأ مث

 فحلا وأ ةمزجلا نم هميدتست كنإف ءيش ىلع تحسم اذإ :باوجلا

 نإ حسملا نأل ؛ءوضولا ضقتنا لجرلا ترهظأو هتعلخ نإف «بارشلا وأ

 بجو لجرلا ترهظو حوسملا لاز اذإف ؛هيلع حوسمملا ءاقب عم ئزجي

 .اهلسغ

 ؟هتأرق ينأك كلذ ربتعي لهف نآرقلا تعمس اذإ :لاؤس

 اَذِإَو » :-العو لج- هللا لاق « ائراق ال اعمتسم ربتعت لب ال :باوجلا

 1 ۔ وس ےل وار ےہ رب ر ۔_ھو ۔ے۶ و

 ۲٢[. ٤:فارعألا]4 َنوُمَسَرَت ْمُكلَعْلْاوُِصأَو هَل أوُعِمَتْسَأف ُناَءْرَقْلآ رف

 نم لضفأ يهو «ناسللاب نوكت ةءارقلاو نذألاب نوكي عامتسالاو

 .اهلاثمأ رشعب ةئسحلاو ةنسح فرح لكب كل نأل ؛عامتسالا

 )١( دحأ مامإلا هجرخأ )151401١(.



 ةعامجلاو ةنسلا لهأ جهنم ملاعم ٦
- 
 سو

 يشْمَي يناتآ ْنِإَو » :يسدقلا ثيدحلل حیحصلا ريسفتلا وه ام :لاؤس

 1 ؟'''ہڈَلَوُرَم هم تنا

 يداَعَتسا نيكو ُهٌنيِطْعَأل يأس نو ١ :## هلوق ہرسنی :باوح ا

 ءاهب شطبي يتلا هدي ددسیو «هتباجإب ردابي هللا نأ هاتعمف « ء۷ ندی

 ءوسلا لمع نع ءاضعألا هذه ظفحب هنأ ىنعمب اہب يشمي يتلا هلجرو

 رصنلاو دييأتلاو ديدستلا اهانعم يتلا ةصاخلا ةيعملا هعم نوكيو

 .قيفوتلاو

 ةيدوهيلا دصقن نحنو .يوامسلا نيدلا :انلوق حصي له :لاؤس

 ؟مالسإلاو ةينارصنلاو

 ليجنإلاو ةاروتلا نم ةینارصنلاو ةيدوهيلا ةنايدلا لصأ :باوجلا

 تفرح اهنكلو ةيوامس نايدأ اهلصأف «ىلاعت هللا نم نالزنم ناباتك امهو

 نكلو #4 يبنلا ةعيرشبو ميركلا نآرقلاب تخسن مث ؛تریغو تلدبو

 .لصألا رابتعاب ةيوامسلا نايدألا :امل لاقي

 )١( يراخبلا هجرخأ ) ۷۰٢(.

 .( 56057 ) يراخبلا هجرخأ (۲)



 ۷ ےس ةعامجلاو ةنسلا لهأ جهنم ملاحم

 نم وندلا يف دح هل ةعامجلاو ةنسلا لهأ بهذم دنع نامیإلا :لاؤس

 ؟دحلا وه ام يلاؤسو ءرفكي دحلا اذه نع لزن

 ةبح دعب سیلو '” #4 لاق امك لدرخ ةبح هتلق دح :باوجلا

 .نامیإلا نم ءيش لدرخلا

 نم مهاوسو اًصوصخ ةنسلا لهأ بابش نیب قيرفتلا يف مكحلا ام :لاؤس

 ةقرفتلاو تايمستلا ضعبب اضعب مهضعب يمسيف ءاًمومع ةنسلا لهأ

 ؟ةيفئاطلا

 اف «نومسقني ال اعيمج اوناك اذإ الإ ةنسلا لهأ نم نونوكي ال :باوجلا

 لهأ نم اونوكي مل تاعامج اوراص اذإو «ةدحاو ةعامج مهف ةنس لهأ اوماد

 لئاسملا ضعب ین فالخ مهنيب ناك ولو ةدحاو ةعامج ةنسلا لهأف «ةنسلا

 .ةدحاو ةعامج مهف ةدحا و مهتديقع تماد ام «ةيع رفلا تاداهتجالاو ةيهقفلا

 امو «تايافنلا نكامأ يف تالجملاو دئارجلا عضو مكح ام :لاؤس

 ؟رفّسلا لثم اهلعجو اهيلع لكألا مكح
 وأ «تايآلا نم وأ «هللا ءامسأ نم ائيش اهيف ىرت تنك اذإ :باوجلا

 عطقت لقألا ىلع وأ ءاهيف امل امارتحا اهعفرت نأ كيلعف «ثيداحألا نم



 ةعامجلاو ةنسلا لهأ جهنم ملاعم ۸

 ثيداحأ نم ءيش وأ هللا مسا هيف وأ ةيآلا هيف يذلا ءزجلا

 نم عنام الف ائيش اهيف رت لو ءائيش اهيف ملعت مل اذإ امأ ء 5 لو سرلا
 .اهب عافتنالاو املاذتبا

 ؟ىراصنلاو دوهيلا نيد نم فرحملا نيدلا بس زوجي له :لاؤس

 ماكحأ هلهألو يبن هلو لصأ هل يذلا نيدلا بسي ال :باوجلا

 ىلإ باتکلا لهأ نومسي نولازي الو ؛باتکلا لهأ :هلهأل لاقیف ةصاخ

 باتک مهل سيل نيذلا رافكلا نم مهريغ نع مه ازييمت ةعاسلا موقت نأ

 :يبن الو

 بالطلا ضعب دجأ ينكلو «ميركلا نآرقلا ةدامل سردم انآ :لاؤس

 ؟فحصلا سم مه زوجي لهف ءءوضو نود نآرقلا نوؤرقي
 اوؤرقي نأ سأب ال ؛زييمتلا نود نيذلا راغصلا لافطألا :باوجلا

 مهل بتكت [نإو فحصملا سم نم نونكمي ال نکل ةراهط نود نآرقلا
 فلسلا ةداع نمو «ةجاحلا ردقب ةتقؤم ةباتك اهوحنو ةروبسلا ىلع تايآلا

 نآرقلا اهيف بوتكملا حاولألا سم نم مهنونكميو دالوألا نوسردي مه
 لبق فحصملا سم ءوضولاب رمؤيف ؛ اًزيمم ناك نم امأ «مهميلعت لجأ نم
 .ةدابعلاو ةراهطلا هنم حصت هنأل ءنآرقلا ةصح لوخد
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 ؟بلقلاب ركنملا راكنإ نوكي فيك :لاؤس

 ركنملا ضغبيف ء«هلهأو ركتملا هركي نأ بلقلاب راكنإلا :باوجلا

 .مهسلاجم نعو مہناکم نع دعتبي مث ءركنملا لهأ ضغبيو
 نمو مامألا نم نوكي بارشلا ىلع وأ نيفخلا ىلع حسملا له :لاؤس

 ؟طقف مامألا نم مأ ءءارولا

 نم اهرهاظ ىلع فافخلا ىلع وأ بارشلا ىلع حسملا نوكي :باوجلا

 نم ءاملاب ةلولبم هيدي عباصأ ررميف «قاسلا ىلإ عباصألا سوؤر نم ىلعأ

 .سوبلملا ىلعأ ىلع قاسلا ىلإ نيلجرلا عباصأ سوؤر

 تاربكم نولمعتسيو سانلا نوقري نيذلا ةاقرلا ضعب كانه :لاؤس

 ؟تاداعلا نم وأ عدبلا نم اذه له «توصلا

 ثفنيو ةرشابم ضيرملا ىلع يقارلا أرقي نأ ةيعرشلا ةيقرلا :باوجلا

 ةدازتسالا نوديري مهضعب نكلو «نوفركيم وأ فتاه نود ةرشابم هيلع

 هذه لئثم نولمعتسيف نييقرملا لبق نم ةيلام تآفاكم نم هنوقلتي امم

 عفت ال ءالؤه لثمو «طقف يدام مهضرغ نأل ؛نئابزلا رثكيل تاودألا

 .ةعورشملا ةفصلا ريغ ىلع اهنأل ىضرملا مهتيقر



 ةعامجلاو ةنسلا لهأ جهنم ملاعم

 مهعنمأ لهف «سانلا نولأسي نولوستم يتأيو دجسم مامإ انأ :لاؤس

 ؟ةصتخملا تاهجلل مهكرتأ مأ كلذ ين ددشأو

 عنم يف مهعم تلخد نإ كنأل ؛ةصتخملا تاهجلل مهكرتا :باوجلا

 «دجسملا يف اًيط رش تسلو اًضيأ كيلع قشيو « ةجض دجسملا يف ريصي
 .مهعباتت يتلا يه ةصتخملا تاهجلاف
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 تاعوضوملا سرهف

 ةحفصلا عوضوملا

 O OMe anaes neon میدقت

 ۷۳ RRR ةعابطلاب نذإ

 U ا RS ؟ ةنسلا لهأ مهنم

 E OS ؟ ةعامجلا اومس اذامل

 O EROS ةعامجلاو ةنسلا لهأ تامالع

 ۹87 DORS :ةيطسولا [1]

 87 len O :تابثلاو ربصلا [۲]

 نی LEAS ةعامجلاو ةنسلا لهأ جهنم م اعم

 E سذ0 ديحوتلا ةديقعب ماتهالا []

 E ںیہ مم :تاثدحملاو عدبلا كرتو اظ لوسرلا عابتا ]

 سس لا نامیالا [9]

 .n ٢٢ :ا هللا لوسر باحصأ ةبع ]٤[

 YA یب رانلا يف دلخي الو هبونذب بذعی دق نمؤم ةريبكلا بكترم ]٥[

 11 نيا وكالات لكلا ركنملا نع يهنلاو فورعم اب رمألا [3

 E ات یکن نيملسملا رمأ يلول فورعملاب ةعاطلاو عمسلا []



o۲ةعامجلاو ةنسلا لهأ جهنم ملاعم  

 ةحفصلا عوضوملا

 ۳8 SASS AS ا ةلئسألا

 نيس :هل هنيد ىلع رباصلا يف ةباحصلل ني هلوق :لاؤس

 نم لضفأ نامزلا رخآ يف رباصلا اذه نأ ينعي له ء٤ ْمُكْنِمَالْجَر

 sees ۴٢ ؟راصنألاو نيرجاهملا

 نم باتك يف ناسنإلل لصحي ام عیمج نأ يملع بسح :لاؤس

 نوريخم نحن لهو ءاذه نوكي فيكف «تومی ىتح قل نأ لبق

 EO OR ؟نوروبجم مآ انلمع يف

 اًقلطم سانلا فينصت عنمي نم ةريخألا ةنوآلا يف جرح :لاؤس

 يف طباضلا امو مكتليضف لوق امف «نوملسم عيمجلا نأ ةجحب

 ااا 0 0 0 0 اب وسیم مو ہار ارگ ؟كلذ

 ممألا هيلع تضرع امل #6 يبنلا نع ثيدحلا يف ءاج :لاؤس

 انعقاو نيبو كلذ نيب عمجن فيك ءایظع اداوس هتمأ ىأرف

 ۴۸ یس ؟حيحصلا جهنملا عبتي نم ةلق ثيح نم رصاعلا

 نيذلا -مهايإو هللا اناده- ةاعدلا ضعب نم انفقوم ام :لاؤس

 ىلإ نوعدي وأ «ةيفوصلا خئاشم ضعب ىلع نونثيو نوحدمي

 E. a ؟ىرخألا بهاذملاو ةنسلا لهأ نيب بيرقتلا



 or ةعامجلاو ةنسلا لهأ جهنم ملاعم

 ةحفصلا عوضولملا

 لهأ جهنم ةفرعمل اهب نوحصنت يتلا بتكلاو عجارملا ام :لاؤس

 ET ؟ةعامجلاو ةنسلا

 ديشانألا يف ةصصختم ةانق ةريخألا ةنوآلا يف تجرح :لاؤس

 .... ؟اهيف ةكراشملاو اهتدهاشم يف مكتليضف يأر امف «ةيمالسإلا

 ءام سأك يف عضوت مث «ةقرو يف يسركلا ةيآو تاذوعملا ةباتك :لاؤس

 ... ؟ةيعرش ةقيرط ةقيرطلا هذه له «نيعلاب باصملا صخشلا ةیقرل

 ديدجت) ةرابع تالجملاو فحصلا يف ًاريثك عمسن :لاؤس

 E ؟ةرابعلا هذه ىنعم ايف ء(ينيدلا باطخلا

 لا ىلإ ُهوُدْرَف ءىس ىف ٌمَعَرَكَت نإَف ط :ىلاعت هللا لوقي :لاؤس

 ةنسلاو نآرقلا ىلإ هدري يذلا نم «[5 4:ءاسنلا] 4 ٍلوُسّرلَآَو

 ا ام امم ؟مهريغ مأ ءاملعلا مه له

 دجاسملاو ريثك انددعو رفكلا دالب نم دلب يف نكسن نحن :لاؤس

 نأ عيطتسن ال اننأل ؛نيديعلا ةالص ةماقإ يف لكاشملا دجنو «ليلق

 جراخ ةالصلا نكمي الو ءددعلا ةرثكل ةدحاو ةعامج يلصن

 نيترم دحاولا دجسملا يف ديعلا ةالص ةماقإ انل نكمي لهف ءدجسملا

 اح یم اک من ےرک ؟ةفلتخم بطخب تارم ثالث وأ
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 ةحفصلا عوضوملا

 ةفئاطلاو ةيجانلا ةقرفلا نيب ًاقرف كانه نأ حيحص له :لاؤس

 E ا ؟مايألا هذه لالخ رمألا اذه رشني نم عمسن اننأل ؛ةروصنملا

 ةجحب ءاضقلا نینقت ىلإ وعدي نميف مكتليضف يأر ام :لاؤس
 E ؟ةيئاضقلا ءاطخألا نم لیلقتلا

 ريس «جاوزلا تالفح ضعب يف ةريخألا ةنوآلا ین رشتنا :لاؤس

 ىلإ هبشت يتلاو « ةيداشنإ تاعاقيإ ىلع ءاسنلا نيب ةجوزتملا ةاتفلا

 O ؟لمعلا اذه مكح ايف ىقيسوملا ریبک دح

 نايحألا ضعب يف «وجلا یف ةدورب نم مايألا هذه ينام نوفرعت :لاؤس

 مث ةمزجلا علخأف ءبروجلا نود هللا مكمركأ- ةمزجلا ىلع حسمأ
 E RR SG ؟حيحص اذه يلمع لهف ءاهسبلأ مث يلصأ

 828: سس ؟هتأرق ينأك كلذ ربتعي لهف نآرقلا تعمس اذإ :لاؤس

 يات ْنِإَو» :يسدقلا ثيدحلل حيحصلا ريسفتلا وه ام :لاؤس

 ا n a ؟ ةَلَوْرَم هيأ يِشْمَي

 ةيدوهيلا دصقن نحنو ؛يوامسلا نيدلا :انلوق حصي له :لاؤس

 51 تھ ےس O ؟مالسإلاو ةینارصنلاو

 ءوندلا يف دح هل ةعاممجلاو ةنسلا لهأ بهذم دنع ناميإلا :لاؤس

 aE ۲۷٢ ؟دحلا وه ام يلاؤسو «رفكي دحلا اذه نع لزن نم
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 عوضوملا

 اًصوصخ ةنسلا لهأ بابش نيب قيرفتلا يف مكحلا ام :لاؤس

 ضعبب اضعب مهضعب يمسيف ءاّمومع ةنسلا لهأ نم مهاوسو

 ا ؟ةيفئاطلا ةقرفتلاو تايمستلا

 «تايافنلا نكامأ يف تالجملاو دئارجلا عضو مكح ام :لاؤس

 027+۸ ؟رفّسلا لثم اهلعجو اهيلع لكألا مكح امو

 کو ؟یراصنلاو دوھیلا نيد نم فرحملا نيدلا بس زوجي له :لاؤس

 بالطلا ضعب دجأ ينكلو «ميركلا نآرقلا ةدال سردم انأ :لاؤس

 0 ؟فحصملا سم مه زوجي لهف ءوضو نود نآرقلا نوؤرقي

 ea ؟بلقلاب ركنملا راکنإ نوكي فيك :لاؤس

 مامألا نم نوكي بارشلا ىلع وأ نيفخلا ىلع حسملا له :لاؤس

 :SR EO ؟طقف مامألا نم مآ «ءارولا نمو

 نولمعتسيو سانلا نوقري نيذلا ةاقرلا ضعب كانه :لاؤس

 ا ؟تاداعلا نم وأ عدبلا نم اذه له «توصلا تاربكم

 لهف ؛سانلا نولأسي نولوستم يتأيو دجسم مامإ انأ :لاؤس

 او والو ؟ةصتخملا تاهجلل مهكرتأ مأ كلذ يف ددشأو مهعنمأ
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